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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีจุี ดุ ประสงค์์เพื่่�อศึึกษาสมบััติขิ องมอร์์ตาร์์ที่่ใ� ช้้เศษกระเบื้้�องหลัังคาไฟเบอร์์ซีเี มนต์์เป็็นวัสั ดุุนำกลัับมาใช้้ใหม่่
แทนทรายธรรมชาติิร้้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยปริิมาตร ผลจากการทดสอบพบว่่า ความสามารถในการทำงานได้้
ของมอร์์ตาร์์ที่่ใ� ช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์มีค่ี า่ ใกล้้เคีียงกััน และสููงกว่่าส่่วนผสมควบคุุมเล็็กน้้อย ในขณะที่่�กำลัังอััดที่่อ� ายุุ 7 และ 28 วััน
มีีแนวโน้้มลดลงตามปริิมาณการใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนผสมที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ร้้อยละ 30
มีีค่่ากำลัังอััดที่่�อายุุ 90 วััน เกืือบเท่่ากัับส่่วนผสมควบคุุมโดยต่่ำกว่่าเพีียงร้้อยละ 10 นอกจากนั้้�น มอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์
ซีีเมนต์์มีีอััตราส่่วนโพรงและการดููดซึึมน้้ำเพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนผสมที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ร้้อยละ 50 มีีค่่าสููงกว่่ามอร์์ตาร์์ควบคุุม
ร้้อยละ 194 และ 202 ตามลำดัับ สอดคล้้องกัับการลดลงของความหนาแน่่นที่่ร้� อ้ ยละ 8 และค่่าการนำความร้้อนที่่�ร้อ้ ยละ 40
บ่่งบอกถึึงสมบััติิการเป็็นฉนวนที่่�ดีีกว่่า เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับส่่วนผสมควบคุุมรวมถึึงความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่างที่่�ลดลงร้้อยละ
16 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับส่่วนผสมควบคุุม นอกจากนั้้�น การสููญเสีียน้้ำหนัักของมอร์์ตาร์์เนื่่�องจากการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก
เข้้มข้้นร้อ้ ยละ 3 ยัังมีีค่า่ ต่่ำลง โดยอััตราการสููญเสีียน้้ำหนัักของส่่วนผสมที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ร้อ้ ยละ 50 อายุุการแช่่ 120 วััน
ต่่ำกว่่าส่่วนผสมควบคุุมร้้อยละ 43 ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ การใช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์เป็็นมวลรวมในส่่วนผสมมอร์์ตาร์์ทำให้้มีคี วามทนทาน
ต่่อสภาพแวดล้้อมเป็็นกรดได้้ดีีขึ้้�น
คำสำคััญ: มวลรวมรีีไซเคิิล ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ กำลัังอััด การกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก
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Abstract
This research aimed to investigate the properties of mortar with the use of fiber cement roof tile waste
as a recycled aggregate to replace natural fine aggregate by 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% volumetric.
The test results showed that the workability of fiber cement mortar gave nearly the same with slightly
higher than the control mixture, while 7-day and 28-day compressive strength tended to decrease with
an increase in fiber cement content. However, a mixture with 30% fiber cement showed a compressive
strength at 90 days almost similar to the control which was 10% lower than that of the control. Furthermore,
using fiber cement increased void and water absorption of mortar, a mixture with 50% fiber cement
were higher than the control at 194% and 202% respectively. This complies with the decrease of 8% in
density and 40% in thermal conductivity showing better insulating capability when compared to the
control mixture, as well as congruent with the decrease of ultrasonic pulse velocity which was 16% lower
than that of the control. Besides, weight loss of mortar due to 3% sulfuric acid solution decreased with
the increase of fiber cement, weight loss of 50% fiber cement content mixture at 120 days of immersion
was 43% lower than that of the control indicating that using fiber cement as the recycled aggregate made
mortar better resistance to an acidic environment.
Keywords: Recycled Aggregate, Fiber Cement, Compressive Strength, Sulfuric Acid Resistance
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1. บทนำ
	อุุตสาหกรรมก่่อสร้้างเป็็นปัจั จััยพื้้�นฐานที่่�สำคััญต่่อการ
พััฒนาของมวลมนุุษยชาติิ ขณะเดีียวกัันก็็ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบจากการนำ
ทรััพยากรธรรมชาติิมาใช้้ในปริิมาณมาก ในปีี 2019 มีีการนำ
เอาวััสดุุธรรมชาติิมาใช้้เป็็นมวลรวมมากกว่่า 330 ล้้านตััน [1]
นอกจากนั้้�น งานก่่อสร้้างยัังทำให้้เกิิดวัสั ดุุเหลืือทิ้้�งจำนวนมาก
จากงานวิิจััยระบุุว่่ามีีวััสดุุเหลืือทิ้้�งมากถึึงร้้อยละ 10 ถึึง 15
ของวััสดุุทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในงานก่่อสร้้าง การกำจััดวััสดุุเหลืือทิ้้�ง
เหล่่านั้้�น ส่่วนมากจะถููกนำไปฝัังกลบทำให้้เกิิดปััญหาหลาย
อย่่างตามมา เช่่น เกิิดมลพิิษทางดิิน น้้ำ อากาศ ปััญหาของ
พื้้�นที่่�ในการกองเก็็บ มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นการทิ้้�ง
วััสดุุให้้สููญเปล่่าอีีกด้้วย [2]
การนำเอาวััสดุุเหลืือทิ้้�งกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycling) ถืือ
เป็็นหนึ่่�งในแนวทางที่่�สามารถแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้ดีี โดย
สามารถลดทั้้�งปริิมาณวััสดุุเหลืือทิ้้�ง และลดปริิมาณการใช้้
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ อีีก ทั้้�งเป็็นการเพิ่่�ม มููลค่่าให้้ แก่่ วััส ดุุ
เหลืือทิ้้�ง โดยการนำเศษคอนกรีีตมาใช้้เป็็นมวลรวมสำหรัับ
งานคอนกรีีต สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตคอนกรีีตได้้
โดยไม่่ส่่งผลต่่อคุุณภาพของคอนกรีีตมากนััก [3]
เศษกระเบื้้�องหลัังคาไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ (Fiber Cement
Roof Tile Waste) คืือ วััสดุุที่่�ประกอบด้้วยซีีเมนต์์เสริิมด้้วย
เส้้นใย เพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�น ความเหนีียว กำลัังดััด และกำลัังดึึง
ให้้แก่่ซีีเมนต์์ [4] เป็็นวััสดุุเหลืือทิ้้�งที่่�ได้้มาจากขบวนการผลิิต
ติิ ดตั้้� ง และรื้้� อ ถอน ในแต่่ ล ะปีี มีี ป ริิ ม าณหลายร้้ อ ยตัั นที่่�
สามารถนำมาใช้้เป็็นวัสั ดุุรีไี ซเคิิลได้้ [5] ที่่�ผ่า่ นมา ได้้มีงี านวิิจัยั
เกี่่ย� วกัับการนำเอาเศษกระเบื้้�องหลัังคามาใช้้เป็็นมวลรวมของ
มอร์์ตาร์์และคอนกรีีต หลายงานวิิจััยให้้ผลที่่�สอดคล้้องกััน
คืือ อััตราส่่วนโพรง และการดููดชึึมน้้ำของมอร์์ตาร์์มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนความหนาแน่่น กำลัังอััด กำลัังดึึง และกำลัังดััด
มีี แ นวโน้้ ม ลดลงตามปริิ ม าณการใช้้ เ ศษกระเบื้้� อ งหลัั ง คา
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะโมดููลลััสยืืดหยุ่่�นที่่�มีีค่่าลดลงอย่่างมาก
เนื่่�องจากคุุณภาพของเศษกระเบื้้�องหลัังคาด้้อยกว่่ามวลรวม
ธรรมชาติิ เช่่น ความหนาแน่่นและความทนทานต่่อการสึึกกร่่อน
ที่่�ต่่ำกว่่า ในขณะที่่�ปริิมาณโพรงและการดููดซึึมน้้ำสููงกว่่า
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[6]–[9] แต่่สมบััติขิ องมอร์์ตาร์์และคอนกรีีตเหล่่านั้้�นก็ยั็ งั ผ่่าน
เกณฑ์์สำหรัับการนำไปใช้้เป็็นชิ้้นส่
� ว่ นโครงสร้้างที่่�รับั น้้ำหนััก
ไม่่มาก เช่่น บล็็อกคอนกรีีตปููพื้้�น [9]
	ถึึงแม้้ว่่าการใช้้เศษกระเบื้้�องหลัังคาเป็็นมวลรวมจะ
ส่่งผลกระทบต่่อสมบััติิเชิิงกลของมอร์์ตาร์์ และคอนกรีีต
แต่่สมบััติิด้้านความทนทานบางอย่่างกลัับดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััย
สำคััญ เช่่น การหดตััวแห้้งลดลง ความทนทานต่่อปฏิิกิิริิยา
คาร์์บอเนชััน ความทนทานต่่อคลอไรด์์ ไฮโดรเจนคลอไรด์์
โซเดีียมซััลเฟต [8] และความทนทานต่่ออุุณหภููมิที่่ิ สู� งู เพิ่่�มขึ้้น�
[7] ดัังนั้้�น งานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�จึงึ ทำการศึึกษาสมบััติขิ องมอร์์ตาร์์ที่่�
ใช้้เศษกระเบื้้�องหลัังคาไฟเบอร์์ซีเี มนต์์แทนมวลรวมธรรมชาติิ
เพื่่�อช่่วยให้้เข้้าใจผลกระทบของวััสดุุดัังกล่่าวต่่อสมบััติิของ
มอร์์ตาร์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และเพื่่�อศึึกษาแนวทางในการนำเอา
มอร์์ตาร์์ที่่ไ� ด้้ไปประยุุกต์์ใช้้ในงานก่่อสร้้าง เช่่น ใช้้เป็็นมอร์์ตาร์์
สำหรัับฉาบ
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
2.1 วััสดุุที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
ใช้้ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ ประเภท 1 (OPC) เป็็นวััสดุุ
ประสาน ใช้้น้้ำประปาสำหรัับผสมซีีเมนต์์เพสต์์ ใช้้ทรายแม่่น้้ำ
ที่่�ร่่อนผ่่านตะแกรงเบอร์์ 4 และร่่อนเปีียกบนตะแกรงเบอร์์
200 เพื่่�อคััดสิ่่�งเจืือปนประเภทฝุ่่�นออก เป็็นมวลรวมละเอีียด
ธรรมชาติิ (NA) ส่่วนมวลรวมละเอีียดเศษกระเบื้้�องหลัังคา
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ หรืือเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ (RA) ดัังแสดงใน
รููปที่่� 1 ได้้จากการนำเอาหลัังคาไฟเบอร์์ซีเี มนต์์เก่่าที่่�เสีียหาย
จากการรื้้�อถอน และปรัับปรุุงอาคารมาทุุบให้้เล็็กลงเอาเข้้า
เครื่่�องย่่อย หลัังจากนั้้�นนำไปร่่อนผ่่านตะแกรงเบอร์์ 4 เพื่่�อ
คััดขนาด มวลรวมทั้้�งสองชนิิดจะทำให้้อยู่่�ในสภาพอิ่่�มตััว
ผิิวแห้้งก่่อนนำไปใช้้งาน
ตารางที่่� 1 แสดงสมบััติิของทรายธรรมชาติิ และเศษ
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ รวมทั้้�งมาตรฐานที่่�ใช้้ในการทดสอบ ชึ่่�ง
ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นถึึ ง สมบัั ติิที่่� ด้้อ ยกว่่ า ของมวลรวมไฟเบอร์์ ซีี เ มนต์์
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับทรายธรรมชาติิ เนื่่�องจากเศษไฟเบอร์์
ซีีเมนต์์มีีปริิมาณโพรงและการดููดซึึมน้้ำที่่�สููงกว่่า แต่่มีีความ
หนาแน่่นที่่ต่่� ำกว่่า สำหรัับองค์์ประกอบทางเคมีีของมวลรวม
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(ก)
(ข)
รููปที่่� 1 มวลรวมละเอีียดเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ (ก) หลัังคาไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เก่่า (ข) เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ที่่�ผ่่านการคััดขนาดแล้้ว
ตารางที่่� 1 สมบััติิของมวลรวมธรรมชาติิ (NA) และมวลรวม
ไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ (RA) รวมทั้้�งมาตรฐานที่่�ใช้้ในการ
ทดสอบ
มวลรวม
สมบััติิ
ความถ่่วงจำเพาะ (SSD)
การดููดซึึมน้้ำ (ร้้อยละ)
หน่่วยน้้ำหนััก
(กก. ต่่อ ลบ.ม.)
มอดุุลััสความละเอีียด

NA

RA

มาตรฐาน

2.59 2.07 ASTM C128 [11]
0.36 12.24 ASTM C128 [11]
1682 1103

ASTM C29 [12]

2.74

ASTM C136 [13]

4.12

ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ ดัังแสดงในตารางที่่� 2 ได้้จากการทดสอบ
X-ray Fluorescence (XRF) เปรีียบเทีียบกัับองค์์ประกอบ
ทางเคมีี ข องปูู น ซีี เ มนต์์ ป อร์์ ต แลนด์์ ที่่� ใ ช้้ ใ นงานวิิ จัั ย ของ
Nuaklong และคณะ [10]
2.2 การเตรีียมตััวอย่่าง
ตารางที่่� 3 แสดงสััดส่่วนผสมมอร์์ตาร์์ที่่�ออกแบบตาม
มาตรฐาน ASTM C109 [14] โดยใช้้อััตราส่่วนทรายต่่อวััสดุุ
ประสานเท่่ากัับ 2.75 และอััตราส่่วนน้้ำต่่อวััสดุุประสาน
เท่่ากัับ 0.50 โดยน้้ำหนััก เพื่่�อให้้ได้้ค่่าการไหลแผ่่ร้้อยละ
110 ± 5 ตามที่่�มาตรฐานดัังกล่่าวกำหนดไว้้ ทรายถููกแทน
ด้้วยเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ร้้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดย
ปริิมาตร แสดงด้้วยสััญลัักษณ์์ MRT10, MRT20, MRT30,

ตารางที่่� 2 องค์์ประกอบทางเคมีีของปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์
และเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ (ร้้อยละ)
องค์์ประกอบทางเคมีี
Al2O3
SiO2
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO2
FeO3
Fe2O3
CuO
ZnO
SrO
ZrO2
MgO

OPC [10]
4.02
17.2
3.9
0.64
63.1
3.11
0.94

RA
1.78
3.46
0.52
0.49
83.3
1.1
0.2
9.19
0.12
0.27
0.12
0.04
-

MRT40 และ MRT50 ตามลำดัับ โดยส่่วนผสม MRT00 เป็็น
มอร์์ตาร์์ควบคุุม
	ผสมมอร์์ตาร์์ตามมาตรฐาน ASTM C305 [15] โดยเติิม
เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ลงในเครื่่�องผสมพร้้อมกัับทรายในขณะ
ผสมหลัังจากผสมมอร์์ตาร์์เสร็็จ ทดสอบความสามารถใน
การทำงานได้้ของมอร์์ตาร์์ แล้้วนำเข้้าแบบที่่�ใช้้หล่่อห่่อหุ้้�ม
ไว้้ด้้วยพลาสติิกเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ความชื้้�นระเหยออกจาก

อนุุชิิต วิิไลวง และคณะ, “สมบััติิของมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษกระเบื้้�องหลัังคาไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เป็็นมวลรวมละเอีียด.”

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 1 ม.ค.–มีี.ค. 2565

101

MRT50

MRT40

RA*
117
234
351
468
585

MRT30

NA*
1463
1317
1170
1024
878
732

MRT00

ส่่วนผสม
OPC
น้้ำ
MRT00
532
266
MRT10
532
266
MRT20
532
266
MRT30
532
266
MRT40
532
266
MRT50
532
266
*มวลรวมที่่�ผสมอยู่่�ในสภาพอิ่่�มตััวผิิวแห้้ง

116 118 118 119 118 119

MRT20

ตารางที่่� 3 สััดส่่วนผสมที่่�ใช้้ในงานวิิจััย (กก. ต่่อ ลบ.ม.)

140
120
100
80
60
40
20
0

MRT10

ตััวอย่่าง แล้้วเก็็บไว้้ที่่�อุุณหภููมิิห้้องเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง จึึง
ถอดแบบหล่่อออก นำตััวอย่่างไปบ่่มในน้้ำจนอายุุครบตาม
กำหนด แล้้วจึึงนำไปทดสอบสมบััติิต่่างๆ

ค่าการไหลแผ่ (ร้อยละ)

The Journal of KMUTNB., Vol. 32, No. 1, Jan.–Mar. 2022

รููปที่่� 2 ค่่าการไหลแผ่่ของมอร์์ตาร์์

2.3 การทดสอบตััวอย่่าง
ทดสอบมอร์์ตาร์์โดยใช้้รููปร่่าง ขนาด และมาตรฐานใน
การทดสอบดัังแสดงในตารางที่่� 4 โดยทดสอบความสามารถใน
การทำงานของมอร์์ตาร์์สดด้้วยวิิธีกี ารไหลแผ่่ ทดสอบกำลัังอััด
เมื่่อ� มอร์์ตาร์์มีอี ายุุ 7, 28 และ 90 วััน ทดสอบอััตราส่่วนโพรง
การดููดซึึมน้้ำ หน่่วยน้้ำหนััก ความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่าง ตาม
มาตรฐานที่่�กำหนด ที่่�อายุุ 28 วััน และทดสอบการนํําความ
ร้้อน โดยใช้้ตัวั อย่่างมอร์์ตาร์์ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 10 เซนติิเมตร
ที่่�ผ่า่ นการอบด้้วยอุุณหภููมิิ 60 องศาเซลเซีียส จนน้้ำหนัักคงที่่�
แล้้ววััดค่า่ การนำความร้้อนด้้วยเครื่่อ� ง ISOMET 2114 โดยวาง
หััวทดสอบสััมผััสบนผิิวของตััวอย่่าง รอประมาณตััวอย่่างละ
ประมาณ 30 นาทีี จนเครื่่�องวััดค่่าการนำความร้้อนเสร็็จ
แล้้วบัันทึึกค่่าไว้้ ทดสอบความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของ

กรดซััลฟิิวริิก โดยเริ่่�มแช่่มอร์์ตาร์์ในสารละลายกรดซััลฟิิวริิก
(H2SO4) เข้้มข้้นร้้อยละ 3 เมื่่�อตััวอย่่างมอร์์ตาร์์มีีอายุุ 28 วััน
แล้้วบัันทึกึ น้้ำหนัักเมื่่�อแช่่ครบ 7, 14, 28, 56, 84 และ 120 วััน
ตามลำดัับ เพื่่�อใช้้คำนวณหาอััตราการสููญเสีียน้้ำหนัักของ
ตััวอย่่าง
3. ผลการทดลอง
3.1 การไหลแผ่่
	จากการทดสอบพบว่่า ค่่าการไหลแผ่่ของมอร์์ตาร์์
ควบคุุม และมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์แทนทรายมีีค่่า
ใกล้้เคีียงกััน โดยอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 116 ถึึง 119 ดัังแสดงใน
รููปที่่� 2 ซึ่่�งมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์มีีค่่าการไหลแผ่่
เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อย แต่่ยังั คงใกล้้เคีียงกัับค่่าการไหลแผ่่ของมอร์์ตาร์์
สำหรัับฉาบตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 [20] ที่่�กำหนด
ให้้ ค่่ า การไหลแผ่่ เ บื้้� อ งต้้ น ของมอร์์ ต าร์์ อ ยู่่�ในช่่ ว งร้้ อ ยละ

ตารางที่่� 4 ลัักษณะของตััวอย่่าง และมาตรฐานที่่�ใช้้ในการทดสอบสมบััติิมอร์์ตาร์์
คุุณสมบััติิ
การไหลแผ่่
กำลัังอััด
ปริิมาณโพรง การดููดซึึมน้้ำ และความหนาแน่่น
ความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่าง
การนํําความร้้อน
ความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก

รููปร่่างและลัักษณะของตััวอย่่าง
มอร์์ตาร์์สด
ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 5 ซม.
ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 10 ซม.
ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 10 ซม.
ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 10 ซม.
ทรงลููกบาศก์์ ขนาด 5 ซม.
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มาตรฐานการทดสอบ
ASTM C1437 [16]
ASTM C109 [14]
ASTM C642 [17]
ASTM C597 [18]
ASTM C267 [19]
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60.00

กำลังอัด (เมกะปำสคำล)

50.00

40.00

52.36
49.49
38.12

41.52

46.55

28.42

30.00

39.9041.73

26.65

47.04
37.75

21.66

34.1835.64
22.70

37.37
33.45

21.44

20.00

7 วัน
28 วัน
90 วัน

10.00
0.00
MRT00

MRT10

MRT20

MRT30

MRT40

MRT50

รููปที่่� 3 กำลัังอััดของมอร์์ตาร์์
110 ± 5 ส่่วนสาเหตุุที่่�ทำให้้มอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
มีีค่า่ สููงกว่่าส่่วนผสมควบคุุมไม่่มากนัักอาจเป็็นเพราะในเวลา
ผสมน้้ำที่่�ถูกู ดููดซึมึ ไว้้ในโพรงของเศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ที่่เ� ตรีียม
ให้้อยู่่�ในสภาพอิ่่�มตััวผิิวแห้้งก่่อนการผสมถููกปล่่อยออกมา
บางส่่ ว นขณะผสม ทำให้้ ป ริิ ม าณน้้ำในส่่ ว นผสมเพิ่่� ม ขึ้้� น
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Kim และคณะ [21] ที่่�ใช้้ตะกรัันเตา
ถลุุงเหล็็กแทนทรายในมอร์์ตาร์์ ทำให้้ค่่าการไหลแผ่่ของ
มอร์์ตาร์์ดัังกล่่าวสููงกว่่ามอร์์ตาร์์ควบคุุมร้้อยละ 8
	นอกจากนั้้�น ค่่ามอดุุลััสความละเอีียดที่่�สููงกว่่าของเศษ
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์อัันแสดงถึึงความหยาบที่่�มากขึ้้�น ยัังทำให้้
ความต้้องการน้้ำของมวลรวมลดลง เมื่่�อใช้้ปริิมาณน้้ำเท่่ากััน
ทุุกส่่วนผสม ค่่าการไหลแผ่่ของมอร์์ตาร์์จึึงเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า
ส่่วนผสมควบคุุมเล็็กน้้อย
3.2 กำลัังอััด
	รููปที่่� 3 แสดงผลทดสอบกำลัังอััดของมอร์์ตาร์์ โดย
กำลัังอััดที่่อ� ายุุ 28 วััน มีีแนวโน้้มลดลงตามปริิมาณการใช้้เศษ
ไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างชััดเจน แต่่ยังั สููงกว่่าค่่ากำลัังอััด
ของมอร์์ตาร์์สำหรัับฉาบผนัังก่่อ และฉาบผิิวคอนกรีีตตามที่่�
มาตรฐาน มอก.1776–2542 [20] ได้้กำหนดไว้้ที่่� 2.5 และ 5.0
เมกปาสคาล ตามลำดัับ โดยในงานวิิจััยครั้้�งนี้้� กำลัังอััดที่่�อายุุ
7 และ 90 วััน ของมอร์์ตาร์์มีีแนวโน้้มแตกต่่างจากกำลัังอััดที่่�

28 วััน โดยกำลัังอััดที่่�อายุุ 7 วััน ของส่่วนผสม MRT10 มีีค่่า
ใกล้้เคีียงกัับส่่วนผสม MRT20 ในขณะที่่�ส่่วนผสม MRT30
ถึึง MRT50 มีีค่่าใกล้้เคีียงกััน ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากเป็็นกำลัังอััด
ในช่่วงอายุุต้้น ทำให้้การใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ในปริิมาณที่่�
ใกล้้เคีียงกัันส่ง่ ผลต่่อกำลัังอััดไม่่แตกต่่างกัันมากนััก ส่่วนกำลััง
อััดที่่อ� ายุุ 90 วััน ของมอร์์ตาร์์ที่่ใ� ช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์มีค่ี า่ ลดลง
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับมอร์์ตาร์์ควบคุุม แต่่ส่่วนผสม MRT30 มีี
ค่่ากำลัังอััดใกล้้เคีียงกัับมอร์์ตาร์์ควบคุุมมากที่่�สุดุ โดยต่่ำกว่่า
เพีียงร้้อยละ 10 บ่่งบอกให้้เห็็นว่า่ การใช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ใน
ปริิมาณที่่�เหมาะสม ไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อกำลัังอััดที่่อ� ายุุ 90 วััน
ซึ่่�งเป็็นกำลัังอััดที่่�พััฒนาได้้สมบููรณ์์มากนััก สาเหตุุอาจเป็็น
เพราะสมบััติิการเป็็นวััสดุุบ่่มภายในของเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
ซึ่่�งเป็็นวััสดุุที่่�มีีปริิมาณโพรงมาก สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
Dang และคณะ [22] ที่่�ใช้้เศษอิิฐมอญแทนทรายธรรมชาติิใน
มอร์์ตาร์์ร้้อยละ 25, 50 และ 75 โดยน้้ำหนััก ทำให้้กำลัังอััด
ของมอร์์ตาร์์ที่่อ� ายุุ 3 วััน ลดลงตามปริิมาณการใช้้เศษอิิฐมอญ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่กำลัังอััดของมอร์์ตาร์์ที่่�อายุุ 28 วััน ที่่�ใช้้เศษ
อิิฐมอญร้้อยละ 50 มีีค่่าใกล้้เคีียงกัับส่่วนผสมควบคุุม ส่่วน
สาเหตุุที่่�ทำให้้กำลัังอััดของมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
ลดลง อาจเกิิดจากอนุุภาคไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ปะปนด้้วยฝุ่่น� ขนาด
เล็็ก และในขณะผสมน้้ำในโพรงของไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ถูกู ปล่่อย
ออกมาบางส่่วนทำให้้อััตราส่่วนน้้ำต่่อซีีเมนต์์มีีค่่าสููงขึ้้�น จึึง
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3.3 อััตราส่่วนโพรง การดููดซึึมน้้ำ และความหนาแน่่น
ตารางที่่� 5 แสดงอััตราส่่วนโพรง การดููดซึึมน้้ำ และ
ความหนาแน่่นของมอร์์ตาร์์ จากการทดสอบพบว่่า อััตราส่่วน
โพรง และการดููดชึมึ น้้ำมีีค่า่ เพิ่่�มขึ้้น� ตามปริิมาณการแทนทราย
ด้้วยเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยส่่วนผสม MRT50 มีี
อััตราส่่วนโพรง และการดููดซึึมน้้ำสููงที่่�สุุด สููงกว่่าส่่วนผสม
ควบคุุมร้้อยละ 194 และ 202 ตามลำดัับ สาเหตุุเป็็นเพราะ
ปริิมาณโพรง และการดููดซึึมน้้ำที่่�สููงของเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
รวมทั้้�งมีีโพรงเกิิดขึ้้�นในเนื้้�อมอร์์ตาร์์ในขณะผสม เนื่่�องจาก
น้้ำที่่�ถููกปล่่อยจากไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ในเวลาผสมไม่่ถููกใช้้ใน
ปฏิิกิิริิยาไฮเดรชัันทั้้�งหมด ส่่วนที่่�เหลืือจากการเกิิดปฏิิกิิริิยา
จึึงทำให้้เกิิดโพรงขนาดเล็็ก อัันส่่งผลให้้อััตราส่่วนโพรง และ
การดููดซึึมน้้ำของมอร์์ตาร์์เพิ่่�มขึ้้�น [10], [23]
ตารางที่่� 5 อััตราส่่วนโพรง การดููดซึมึ น้้ำ และความหนาแน่่น
ของมอร์์ตาร์์
ส่่วนผสม
MRT00
MRT10
MRT20
MRT30
MRT40
MRT50

อััตราส่่วนโพรง การดููดซึึมน้้ำ ความหนาแน่่น
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ) (กก. ต่่อ ลบ.ม.)
11.46
5.62
2156
12.75
6.26
2129
15.38
7.62
2095
17.60
8.84
2050
19.79
10.22
2018
22.23
11.36
1974

ความหนาแน่่ นมีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ อัั ต ราส่่ ว นโพรง
โดยตรง จากการทดสอบพบว่่า ความหนาแน่่นของมอร์์ตาร์์มีี
แนวโน้้มการลดลงในลัักษณะเดีียวกัันกับั แนวโน้้มการเพิ่่�มขึ้้น�
ของอััตราส่่วนโพรง และการดููดซึมึ น้้ำ โดยส่่วนผสม MRT50 มีี
ความหนาแน่่นต่่ำที่่�สุดุ คืือ 1974 กก. ต่่อ ลบ.ม. ต่่ำกว่่าส่่วนผสม
ควบคุุมร้้อยละ 8 สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Nasr และคณะ
[24] ที่่�ใช้้มวลรวมรีีไซเคิิลชนิิดต่า่ งๆ ได้้แก่่ เศษหิินอ่อ่ น เศษหิิน
แกรนิิต และเศษเซรามิิก แทนทรายในมอร์์ตาร์์ การใช้้มวลรวม
รีีไซเคิิลดัังกล่่าวทำให้้ความหนาแน่่นของมอร์์ตาร์์ต่่ำกว่่า

ความเร็วคลื่น (เมรตต่อวินาที)

ส่่งผลให้้กำลัังอััดของมอร์์ตาร์์ลดลงโดยตรง
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รููปที่่� 4 ความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่างมอร์์ตาร์์
มอร์์ตาร์์ควบคุุมระหว่่างร้้อยละ 3.8 ถึึง 17.1 ส่่วนสาเหตุุ
ที่่�ทำให้้ความหนาแน่่นของมอร์์ตาร์์ลดลงเมื่่�อใช้้เศษไฟเบอร์์
ซีี เ มนต์์ เกิิ ดจ ากความหนาแน่่ น ของเศษไฟเบอร์์ ซีี เ มนต์์
ที่่�ต่่ำกว่่าทรายธรรมชาติิ และการเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราส่่วนโพรง
ในมอร์์ตาร์์เมื่่�อใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เป็็นมวลรวม จึึงทำให้้
ความหนาแน่่นของมอร์์ตาร์์ลดลง
3.4 ความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่าง
ความเร็็วคลื่่นผ่
� า่ นตััวอย่่างมอร์์ตาร์์แสดงในรููปที่่� 4 จาก
การศึึกษาพบว่่า การแทนทรายธรรมชาติิด้้วยเศษไฟเบอร์์
ซีี เ มนต์์ ทำให้้ ค วามเร็็ ว คลื่่� นผ่่ า นตัั ว อย่่ า งมอร์์ ต าร์์ ล ดลง
สอดคล้้องกัับการลดลงของกำลัังอััด และความหนาแน่่นของ
มอร์์ตาร์์ ซึ่่�งเป็็นความสััมพัันธ์์กัับความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่าง
โดยตรง โดยส่่วนผสม MRT10 ถึึง MRT40 มีีค่า่ ความเร็็วคลื่่น�
ใกล้้เคีียงกััน บ่่งบอกให้้เห็็นว่่าการใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
ในช่่วงดัังกล่่าว ไม่่ส่ง่ ผลให้้คุณ
ุ ภาพมอร์์ตาร์์แตกต่่างกัันมากนััก
ในขณะที่่�ส่่วนผสม MRT50 ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์แทน
ทรายในปริิมาณมากที่่�สุุด มีีค่่าความเร็็วคลื่่�นลดลงมากที่่�สุุด
โดยลดลงร้้อยละ 16 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับส่่วนผสมควบคุุม
เมื่่�ออิิงตามมาตรฐาน IS 13311 [25] ที่่�แบ่่งชั้้�นคุุณภาพของ
คอนกรีีตด้้วยค่่าความเร็็วคลื่่�นผ่่านตััวอย่่างพบว่่า การใช้้เศษ
ไฟเบอร์์ซีเี มนต์์แทนทรายในอััตราส่่วนร้้อยละ 10 ถึึง 40 ทำให้้
มอร์์ตาร์์ยัังคงจััดอยู่่�ในเกณฑ์์คุุณภาพดีี ในขณะที่่�การแทนที่่�
ร้้อยละ 50 ทำให้้มอร์์ตาร์์มีีคุุณภาพปานกลาง สาเหตุุที่่�ทำให้้
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และคณะ [7] ที่่�พบว่่า การใช้้เศษอิิฐมอญ และเศษกระเบื้้�อง
แทนมวลรวมธรรมชาติิ ทำให้้การนำความร้้อนของคอนกรีีต
ลดลง ในขณะที่่�ความทนทานต่่ออุุณหภููมิสูิ งู กลัับเพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
เป็็นนััยสำคััญ ส่่วนสาเหตุุที่่�ทำให้้ค่่าการนำความร้้อนลดลง
เป็็นเพราะเศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์มีปี ริิมาณโพรงมากกว่่ามวลรวม
ธรรมชาติิ รวมทั้้�งอััตราส่่วนโพรงที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในมอร์์ตาร์์ ทำให้้การนำ
ความร้้อนภายในอนุุภาคของมอร์์ตาร์์ลดลง การลดลงของ
ค่่าการนำความร้้อน บ่่งชี้้�ให้้เห็็นว่่ามอร์์ตาร์์ที่่�เศษใช้้ไฟเบอร์์
ซีีเมนต์์มีีการนำความร้้อนต่่ำกว่่า และเหมาะสมในการนำมา
ประยุุกต์์ใช้้เป็็นฉนวนกัันความร้้อนได้้ดีีกว่่ามอร์์ตาร์์ควบคุุม
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รููปที่่� 5 การนำความร้้อนของมอร์์ตาร์์
ความเร็็วคลื่่�นผ่่านมอร์์ตาร์์ลดลง เกิิดจากอััตราส่่วนโพรงที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น และเกิิดมีีความไม่่ต่่อเนื่่�องในเนื้้�อมอร์์ตาร์์เมื่่�อใช้้เศษ
ไฟเบอร์์เบอร์์ซีีเมนต์์แทนทรายธรรมชาติิ
3.5 การนำความร้้อน
	รููปที่่� 5 แสดงค่่าการนำความร้้อนของมอร์์ตาร์์ จากผล
การทดสอบพบว่่า การนำความร้้อนของมอร์์ตาร์์ลดลงตาม
ปริิมาณการการใช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� โดยส่่วนผสม
MRT50 ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์มากที่่�สุุด มีีค่่าการนำความ
ร้้อนต่่ำที่่�สุุดคืือ 1.194 วััตต์์ต่่อเมตร-เคลวิิน ต่่ำกว่่าส่่วนผสม
ควบคุุมร้้อยละ 40.41 สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Miličević
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3.6 ความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก
ความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิกของมอร์์ตาร์์
แสดงด้้ ว ยผลการทดสอบอัั ต ราการสูู ญ เสีี ย น้้ำหนัั ก ของ
มอร์์ตาร์์ ดัังแสดงในรููปที่่� 6 โดยมอร์์ตาร์์ที่่ใ� ช้้เศษไฟเบอร์์ชีเี มนต์์
เป็็นมวลรวมมีีอัตั ราการสููญเสีียน้้ำหนัักน้้อยกว่่ามอร์์ตาร์์ที่่ใ� ช้้
ทรายธรรมชาติิ รวมทั้้�งมีีสภาพทางกายภาพที่่�ดีกี ว่่า ดัังแสดง
ในรููปที่่� 7 บ่่งบอกถึึงความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรด
ซััลฟิิวริิกที่่�ดีีกว่่า โดยส่่วนผสม MRT50 มีีอััตราการสููญเสีีย
น้้ำหนัักน้้อยที่่�สุดุ ในทุุกช่่วงอายุุ โดยสููญเสีียน้้ำหนัักที่่�อายุุ 120 วััน
เพีียงร้้อยละ 36 ในขณะที่่�ส่่วนผสมควบคุุมสููญเสีียน้้ำหนััก
ร้้อยละ 63 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัันแล้้ว ส่่วนผสม MRT50 สููญเสีีย
56

84

120

0
MRT00

-20

MRT10

-30

MRT20

-40

MRT30

-50

MRT40

-60

MRT50

อัตราการสูญเสียน้าหนัก (ร้อยละ)

-10

-70

ระยะเวลาแช่ตัวอย่าง (วัน)

รููปที่่� 6 อััตราการสููญเสีียน้้ำหนัักเนื่่�องจากการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก
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รููปที่่� 7 สภาพตััวอย่่างมอร์์ตาร์์หลัังแซ่่กรดซััลฟิิวริิก 120 วััน
น้้ำหนัักน้้อยกว่่าส่่วนผสมควบคุุมร้้อยละ 43 สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ Zafar และคณะ [26] ที่่�ใช้้เศษผงหิินแกรนิิต
แทนทรายร้้อยละ 5 ถึึง 20 ทำให้้คอนกรีีตมวลเบาทนทาน
ต่่อการกััดกร่่อนของสารละลายกรดซััลฟิิวริิกที่่�มีคี วามเข้้มข้้น
ร้้อยละ 5 ได้้ดีีขึ้้�น และงานวิิจััยของ Thomas และคณะ [27]
ที่่�ใช้้เศษยางเก่่า (Crumb Rubber) แทนทรายร้้อยละ 2.5 ถึึง
20 ทำให้้คอนกรีีตทนทานต่่อการกััดกร่่อนของสารละลายกรด
ซััลฟิิวริิกที่่�มีีความเข้้มข้้นร้้อยละ 3 ดีีขึ้้�น ส่่วนสาเหตุุที่่�ทำให้้
ความทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิกของมอร์์ตาร์์
ที่่�ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ดีีขึ้้�น อาจเป็็นเพราะการยึึดเหนี่่�ยว
ของอนุุภาคที่่�เล็็กของไฟเบอร์์ซีีเมนต์์กัับซีีเมนต์์เพสต์์ ทำให้้
โครงสร้้างเพสต์์แน่่นขึ้้น� โดยเพสต์์ดังั กล่่าวสามารถยึึดเหนี่่�ยว
กัับเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ได้้ดีีกว่่ายึึดเหนี่่�ยวกัับอนุุภาคทราย
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีผิิวเรีียบ และสามารถหลุุดร่่อนได้้ง่่ายเมื่่�อเกิิด
การกััดกร่่อน รวมทั้้�งการใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ทำให้้ปริิมาณ
ทรายที่่� ห ลุุ ดร่่ อ นได้้ ง่่ า ยลดลง จึึ ง ทำให้้ ม อร์์ ต าร์์ ส ามารถ
ต้้านทานการกรััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิกได้้ดีีขึ้้�น
	ส่่วนประชุุม [28] ได้้กล่่าวในงานวิิจััยของเขาที่่�ใช้้เศษ
หิินฝุ่่�นเป็็นมวลรวมละเอีียดในมอร์์ตาร์์ไว้้ว่่า โดยทั่่�วไปการ
กััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิกจะทำปฏิิกิิริิยากัับเพสต์์ แต่่ไม่่ทำ
ปฏิิกิิริิยากัับมวลรวมละเอีียด แต่่งานวิิจััยครั้้�งนี้้�สมบััติิทาง
เคมีีของเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ที่่�ใกล้้เคีียงกัับซีีเมนต์์ อาจส่่งผล
ต่่อปฏิิกิิริิยาระหว่่างกรดซััลฟิิวริิกกัับเพสต์์ โดยมีีส่่วนทำให้้
เกิิดชั้้�นยิิบซั่่�มหุ้้�มห่่อผิิวของมอร์์ตาร์์ไว้้ โดยชั้้�นดัังกล่่าวจะทำ
หน้้าที่่�ป้อ้ งกัันการทำลายโครงสร้้างของมอร์์ตาร์์เนื่่�องจากการ
กััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิก แต่่ก็็อาจถููกชะล้้างได้้ง่่าย ดัังที่่�ได้้
กล่่าวไว้้ในวิิทยานิิพนธ์์ของ Joorabchian [29] ถึึงอย่่างไร
ก็็ตาม ควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมในส่่วนของผลกระทบของ

สมบััติิทางเคมีีของเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ โดยเฉพาะผลกระทบ
ของอนุุภาคไฟเบอร์์ซีีเมนต์์บางส่่วนที่่�ยัังไม่่ได้้ทำปฏิิกิิริิยาต่่อ
ปฏิิกิิริิยาไฮเดรชัันและปฏิิกิิริิยาเนื่่�องจากสารเคมีีชนิิดอื่่�นๆ
จะทำให้้ได้้ข้้อสรุุปที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
4. สรุุป
	จากการศึึกษาสมบััติิของมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษกระเบื้้�อง
หลัังคาไฟเบอร์์ซีีเมนต์์สามารถสรุุปได้้ว่่า
1) ความสามารถในการทำงานได้้ของมอร์์ตาร์์ที่่�ใช้้เศษ
ไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เป็็นส่่วนผสมมีีค่่าใกล้้เคีียงกััน และสููงกว่่า
ส่่วนผสมที่่�ไม่่มีีเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เล็็กน้้อย
2) กำลัังอััดของมอร์์ตาร์์ที่่อ� ายุุ 7 และ 28 วััน มีีแนวโน้้ม
ลดลงตามปริิมาณการใช้้เศษไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ขณะที่่�
กำลัังอััดของส่่วนผสม MRT30 ที่่�อายุุ 90 วััน มีีค่า่ ต่่ำกว่่าส่่วน
ผสมควบคุุมเพีียงร้้อยละ 10
3) อััตราส่่วนโพรง และการดููดซึมึ น้้ำของมอร์์ตาร์์มีแี นวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้น� สััมพัันธ์กั์ บั แนวโน้้มการลดลงของความหนาแน่่น เป็็น
ผลสอดคล้้องกัับความถ่่วงจำเพาะของเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์
ที่่�ต่่ำกว่่าทรายธรรมชาติิ และบ่่งบอกถึึงปริิมาณโพรงในเนื้้�อ
มอร์์ตาร์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
4) ความเร็็วคลื่่นผ่
� า่ นมอร์์ตาร์์มีแี นวโน้้มลดลงสอดคล้้อง
กัับการลดลงของกำลัังอััด และความหนาแน่่น แต่่การใช้้
เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์แทนทรายในอััตราส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ 40
คุุณภาพของมอร์์ตาร์์ยัังคงจััดอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี
5) การนำความร้้อนของมอร์์ตาร์์ลดลงตามปริิมาณการ
ใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำให้้วััสดุุมีีสมบััติิการเป็็น
ฉนวนดีีขึ้้�น
6) การใช้้เศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์แทนทราย ทำให้้มอร์์ตาร์์
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ทนทานต่่อการกััดกร่่อนของกรดซััลฟิิวริิกดีีขึ้้�น
7) จากผลการทดสอบในงานวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้�พบว่่า มอร์์ตาร์์
ที่่�ได้้จากการนำเศษไฟเบอร์์ซีีเมนต์์เป็็นมวลรวมบางส่่วนมีี
คุุณสมบััติบิ างส่่วนเพีียงพอที่่�จะประยุุกต์์ใช้้งานได้้ เช่่น ใช้้งาน
เป็็นมอร์์ตาร์์สำหรัับฉาบ แต่่ทั้้ง� นี้้�ควรมีีการศึึกษารายละเอีียด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มเติิมเมื่่�อนำไปผลิิตใช้้จริิง
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